i vår lilla stad

ATT SE BRA (UT)
Läs om Aoptik på sid. 4

Läs mer om Kulturhelgen 2016
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Vi har stort utbud av
förlovnings- och vigselringar.
Hos oss hittar ni även den
perfekta morgongåvan!
Mån - fre 10.00-18.00

Tel: 0393-101 02
Östergatan 6, Vaggeryd.

(Lunch 12.30-13.30)

www.wahlbergsur.se

Lör 10.00-13.00

Annonstidningen

Välkomna in!
Nu är Butiken fylld av

i vår lilla stad

VÅRTECKEN

kommer ut 11 gånger per år i Vaggeryds kommun
med närliggande område - ca 10 000 ex.
Nästa tidning kommer ut v.8, 2016. Manusstopp 8 feb.
Tidningen produceras av Rita Reklam AB
0370-98 111, rita.reklam@telia.com
för Handelsutskottet i vår lilla stad.

0393-318 90

Kram Emelie, Paula & Caroline

Intresserad av att annonsera: Kontakta Rita Reklam
Framme.nu ligger ute på nätet
i samarbete med vaggerydstorget.se

Medel SUDOKU

Kontakt: varlillastad@vaggeryd.se

Förstasida
På bilden: Aoptik interiör
Foto: Infobyrån

Om vår lilla stad
”Vår lilla stad” har jobbats fram gemensamt av
lokala butiksnäringen i ett utvecklingsprojekt.
Tillsammans gör vi skillnad i Vaggeryds kommun.
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Köp en Plattång
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Välkommen till Vaggeryds
största Frisörshop
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från

...
...och välj/få

VALFRI BEHANDLING
Ex på bild

1.899kr
(exkl borste)

Alt 1: Ögonfransförlängning
Alt 2: SPA-behandling 45 min
(rengöring + enklare massage för ansiktet)
(Värde ca 400kr)

Varmt Välkomna!
/Marie, Ilijana, Anamarija och Rebecka

Öppettider: Måndag - fredag 9-18
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Vaggeryd Tel 0393-162 33

REA-start
REA
-start

25 Jan
kl 14.00

Utvalda

SKOR, STÖVLAR & VÄSKOR

50%

Upp till

rabatt

(Pris från 1499kr
- 2299kr)

(Gäller på ord. priser)

Välkomna!

/Myrna & Rebecka

CITY SKOR
Viktoriagatan 7, Vaggeryd.
Tel 0393-69 90 09

UPPLEV
&
SE i
19/3

16-17/4

7/5

19/6

lilla

Earth Hour 2016
Lördag 19 mars 2016 klockan 20.30-21.30
lokal tid är det dags för Earth Hour
- världens största miljömanifestation.
Var med och uppmana makthavarna att
ta krafttag för klimatet du också!

Kulturhelgen 2016
16-17 april är det dags för
#Kulturhelgen 2016 i Vaggeryds
kommun. Helgen kommer tjuvstarta
redan veckan innan med bland annat
kulturting.
Lördagen den 16 april kommer helgen att fokusera på
och runt omkring Fenix Kultur- och Kunskapscentrum.
Söndagen den 17 april blir det en mer traditionell
konstrunda. Runt om i kommunen kommer olika
konstnärer att visa upp sin konst.

Vårmarknad i Skillingaryd
Vårmarknaden är lördagen den
7 maj 2016. En årlig tradition
sedan 1842. Här brukar det finnas
mängder av marknadsknallar som
säljer allt från leksaker, skivor, kläder, väskor, godis,
husgeråd, blommor m.m.

LagaMilen
LagaMilen är ett motionslopp
i Skillingaryd söndagen den
19 juni 2016.

För att se många fler Guldkorn rekommenderar vi varmt
ett besök på www.vaggeryd.se eller ring 0370 - 67 80 00

Klipp ut och ta med

REA SPURT
Tag
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Betala för

2

Gäller på ALL Rea

VI BJUDER PÅ DEN BILLIGASTE
Gäller tom 31/1 -2016

Välkomna!
/Anna, Yvonne
& Martina

Vaggeryd
Viktoriagatan 5
0393-12 555

Gislaved
Köpmangatan 10
0371-51 19 30

Ljungby
Kungsgatan 4D
0372-62 222

www.koolakidz.se 0393 - 125 45

Viktoriagatan 8, Vaggeryd.
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ATT SE BRA (UT)
Jag kommer från serviceyrket, jag jobbade på Ica
innan. Jag kom in för att göra en synundersökning
själv och tänkte: vad roligt det skulle vara att jobba
här! Och just då sökte de någon som skulle jobba i
butiken, gärna också någon lokal. Jag frågade lite
om tjänsten, men sa också: inte skulle jag ha en
chans att jobba här väl? De tyckte att jag skulle
söka, och här är jag nu. Anställd sedan ett par år
tillbaka och stormtrivs.
Om du går in till någon av de större butikskedjorna i en storstad är det inte alltid personalen
ens tittar åt ditt håll om du inte har bokat tid. Så
funkar det absolut inte här. Kom in, så får du all tid
du behöver.
Sedan är vi lättillgängliga, vi ﬁnns ju HÄR. Istället
för att det ska ta en halv dag för att göra en
undersökning, prova glasögon och åka fram och
tillbaka så ﬁnns vi här, fem minuter bort från
jobbet. Kom in på din rast, vi anpassar oss efter
dig. På så sätt får du din vardag att gå ihop.
Vi är bra på att få folk att se bra ut samtidigt som de
får en ny syn. Att kunna kombinera det är viktigt
idag. Och vi är också extra duktiga på att välja
bågar som passar just dig. Men vi är också riktigt
bra på att ge tips på hur du sköter dina bågar och
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dina ögon, allt för att du ska slippa tänka på ditt
synfel alls.
Vi ﬁnns till för alla som behöver vår hjälp, det kan
handla om en vanlig undersökning men det kan
också handla om att skriva en remiss åt dig så att du
får träffa en medicinsk specialist.
En gång om året kommer barnen från Tjernobyl
hit på läger. Vi bjuder in dem till butiken så får alla
barnen en synundersökning, men också glasögon
om de behöver det. Det är så underbart att se hur
det förändrar vissa barn - några kanske inte har sett
bra alls - de får ju en helt ny
värld! Detta har vi gjort i 4 år,
för att vår chef Johan tycker att
vi ska ge något tillbaka för allt
gott vi har här; i vår lilla stad.
- Martina och Elin på Aoptik.
P.s Vi har en ny kollega, kom
gärna in och hälsa honom
välkommen.

En berättelse från:

lilla

Varför inte ringa Sveriges största mäklare?

Vi fortsätter i samma
anda som 2015.
Fortsatt stor efterfrågan på bostäder.
Välkommen att ringa
mig för kostnadsfri
säljrådgivning.

ÖPPETTIDER: MÅN-FRE 9.30-18.00, LÖR 9.00-13.00

ACLEJA BLOMSTERHANDEL ÖSTERGATAN 6B, VAGGERYD. TEL 0393-105 88.

Salongen för hela familjen!
Nu säljer vi:

Ekologiskt
lip balsam
Drop in och
tidsbokning

i samarbete med ett lokalt uf- företag

BERGQVIST
Varmt välkomna! HÅRATELJÈ

Bodil Mattsson Fastighetsmäklare, 070-511 57 66
bodil.mattson@fastighetsbyran.se

0370-70252

www.fastighetsbyran.se/vaggeryd

Centrumplan 2 A Skillingaryd Tel: 0370-702 52

Presenkort i

lilla

Köp presentkorten hos våra medlemmar.

Våran STORA

VinterREA
pågår

50% rabatt

Salongen

0393 - 122 10

tel:
För Nagelvård
tel:

Hårvård
Klipp herr
Klipp dam
Permanent

från

270 kr
320 kr
670 kr

0700-29 99 21

Exklusiv nagelvård
Nagelförlängning
Påfyllning

från
från

450 kr
350 kr

(Hårborttagning med både tråd och vaxning)

Välkomna in
/Kerstin & Lotta

Specialpris för
pensionärer

0370-701 21

God Fortsättning!

Välkomna!
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Foto: Anna Sköld

Visst har jag många företagskunder och visst skulle jag
kunna kalla mig IT-konsult. Kunderna använder dock
inte mitt företagsnamn. De ringer ”Fred”. Och jag tänker
inte heller på mig själv som någon i IT-branschen.
Jag har valt att ﬁnnas i butikslokal, ha fasta öppettider och
vara tillgänglig på ett lite ovanligt sätt för oss i ITbranschen. Jag ser mig som en del av centrum. Jag har
inte en butik man går och shoppar i, men jag har det som
behövs för att tekniken ska fungera. Och det är så jag vill
jobba – enkelt, nära och snabbt. För teknik är kul när man
inte märker av den.
Men eftersom en toner alltid tar slut när man har som
mest bråttom, så hjälper det inte att internet kan leverera
på 24 timmar. Då hjälper bara att vi ﬁnns HÄR, i butiken
eller i kvarteret.
Jag har mina kunder här och är alltid i närheten.
Jag tror att IT kan vara ett sätt för yngre och äldre
människor att mötas. När farmor får en läsplatta kanske
barnbarnet hjälper till med vardagspysslet, visar enkla
funktioner och hittar inställningar som kanske har blivit
lite tokiga. Läsplattan är lättare att ta till sig än datorn och
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får ﬂer och ﬂer att övervinna sin teknikoro. Men när
bredbandet och tekniken gör sig påmind, då är det oftast
problem och då ska det vara lätt att få hjälp.
När man ringer supportfunktionen för Vaggeryds Energis
nätverk är det jag som svarar.
Jag vill ännu mer bli en butik för alla åldrar. I butiken träffas
ofta yngre förmågor, som Emanuel och Thais. Jag erbjuder
gärna praktikplats och ibland extrajobb. Jag vill erbjuda en
arbetsplats för yngre teknikintresserade och en mötesplats
för alla.
En ”våga fråga butik”.
-Fred, Edqvist IT

lilla

REA -slutspurt

32

Ta
Betala för

Beställ
vintern/vårens
beskärning NU!
Träd, häckar
och buskar.

Stensättning till
Våren/Sommaren?
Ring för gratis offert.

Vi hyr ut
200:- /dag
släpvagnsskåp. 350:- /helg

Det mesta är rutavdrag på.
Gör som sotarna,
välj Neova

Pellets (hämtpris)
(inkl. frakt)
Bulk
(Finns i 1,5, 2,
3, 5 och 8 ton)

från

vid köp av
minst 3 ton

Återförsäljare för

2.090:-/pall
2.520:-/ton

Tel 0730-58 30 71

Priserna gäller säsongen ut.

www.hakansfastighetsservice.se

Lossning och lastning
med lastmaskin.

Tånggatan 7, Skillingaryd

m.fl.
Gilla Selma och ta del av
erbjudanden och nyheter

facebook.com/SelmaVaggeryd

/Ulrika med personal

Vinnare tävling december:
0393-77 39
39 15
0393-77

”Mode för kvinnor”

Jerry Randow, Vaggeryd; Sven Johansson, Skillingaryd
Barbro Gustafsson, Skillingaryd; Rune Johansson, Vaggeryd
Inger Eriksson, Hok; Annica Fransson, Vaggeryd

Rätt svar:
JULKLAPPSSÄCK
Hjulbent, Luva, Frestelse, Etikett, Mistel, Trappa, Toppstjärna
Tapet, Grishuvud, Snöskyffel, Snötäcke, Tack, Bjällerklang.

Vi bjuder på BullGuard internet-security
vid köp av dator med installation.
Köp dator och så får du köpa Bullguard
Internet-security för 200:Vid köp av annat datortillbehör, får ni köpa
BullGuard Internet-security för 300:Vid bara köp av BullGuard Internet-security
kostar programmet 599:- för 3 datorer i 1 år.
(Gäller t o m 28 feb)

Kom och kolla våra datorer och tillbehör!
2016

Vi utför service på datorer och vi gör hembesök.

Ring oss för en snabb och personlig service!
Tel. 0393-61 50 52 (butik Vaggeryd),
0393-61 50 51 (Fred)

Stationsgatan 6,
Vaggeryd.

info@edqvistit.se
www.edqvistit.se

Mån-fre 7-18, lör 9-13
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HANTVERK och SERVICE i...

lilla

Vi hjälper dig med dina projekt
ALLT inom Bygg & Kakel
MÅLNING
TAPETSERING MED GARANTI
ROTAVDRAG

Box 139, 567 23 Vaggeryd, Tel/fax: 0393-125 11

Vi förverkligar dina drömmar!

Tel. 070 - 47 53 202

Fredrik Gustavsson 070-630 53 78

Kontor kväll, Tel/fax 0393-221 31

EL - PASSAGE - LARM - SERVICE - CCTV

Second Hand
i Vaggeryd
Nya öppettider:
Måndag - Tisdag
Onsdag - Torsdag
Lördagar ojämna veckor

10-13
13-18
10-13

-Avhämtning och
Hemkörning av möbler
ring 0725-722 406

Nådastigen 7, Vaggeryd
www.odenochfreja.se . 0725-722 404

,

Tänk på din Elsäkerhet

Vaggeryd 0393-360 00,

latör Skillingaryd 0370-712 61
anlita behörig Elinstal

CC

-SERVICE
Tel: 0393-160 55
Storgatan 27
Vaggeryd

www.cc-service.se
REPERATION - SERVICE - FÖRSÄLJNING

OSCARSSONS BIL & DÄCKSERVICE
Fabriksgatan 21, Skillingaryd

ar!
l
i
b
n
Vi ka

Ac - Service
Bilreperationer
Däckservice
4-hjulinställningar

25-århien
bransc

Tel. 0370-716 85 073-692 16 99

.Bildelar .Släpdelar .Tillbehör.Diagnos
.Bildäck & Fälg.Däckverkstad
.Däckhotell. Cyklar.Skog & Trädgård
UTHYRNING:

ENTREPRENAD: Lastning Lossning

Materialhantering
Snöröjning Sandning Sopning
Öppet: Må-fre 9-18 lö 9-12 (lunch 12.30-13.30)

SKYLIFTAR

Du vet väl att du kan handla dygnet
runt hos oss - gå in på ...

HÖGSTA KREDITVÄRDIGHET
2005 - 2013

www.handla24.se/vaggeryd
Vi har allt inom solskydd:
RULL- & LAMELLMARKISER
PERSIENNER GARDINER
Kom in till oss och
få en demonstaration av
intelligenta hem samt se
vår stora utställning.
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Vi levererar skugg a

Vi säljer gardintillbehör
från Hastas sortiment.

Joel Gustafsson
www.jpsolskydd.se

Välkommen till din ICA-butik på nätet

Öppet

Tis: 15.00-17.30
övriga tider ring
e

Jobbar du med hantverk, service el liknande?
Välkommen att annonsera. Kontakta oss!
Rita Reklam AB Långatan 9, 335 31 Gnosjö
tel: 0370-98 111 fax: 0370-911 77
eller mail: rita.reklam@telia.com

Skratt i

- Tycker du att jag ska gifta
mej med Hans? Han säjer
att jag är den snällaste,
sötaste, gulligaste tjejen i
hela världen.
- Nej, låt honom leva i den tron!

Den unge och energiske
kirurgen informerar sin
patient:
- Vi har vissa regler här på
sjukhuset, som ni måste följa.
Första dagen efter operationen ska ni stiga upp även
om det gör så ont att ni svimmar. Sen ska ni gå två varv
runt rummet. Nästa dag går
ni 10 varv och på tredje dagen
klär ni på er och tar en långpromenad runt lasarettsområdet.Har ni något att fråga
om?
- Ja, är det tillåtet att ligga
under själva operationen?

– Vilket är det mest
omotiveade namnet på något
i trafiken?
– Att det heter rusningstrafik
när bilarna bara kryper fram.

MÅNADENS BÄSTA

telefonkedOrdenssällskapets
er Gyllenja var i gång. Brod
lverskalle
fot ringde broder Si
och rapporterade:
delandet
- Skicka vidare med
rsdag
to
att ordensmötet på
måste inställas.
gt, varför
- Jaha, men så tråki
det?
sande
- Jo, Den Högst Ly
te Styrrs
ve
Stornmäktige Ö
:e graden
85
ande Mästaren av
ha
r n måste
kan inte komma fö
kärring.
dra mangeln åt sin

FINN FEM FEL!

lilla

– Vilket är den bästa affär
du gjort?
– Det var när jag köpte min
klocka. Jag lät den gå tills
den blev två. Då sålde jag
den ena.

- Doktorn, det måste vara
något fel på min man. Jag
kan tala till honom i timmar
utan att han tycks höra ett
ord av vad jag säger.
- Det är ingen sjukdom, det
är en talang.
Lille Karl har varit mycket
elak och mamma vill ge
honom smäll. Karl kryper
in under sängen och gömmer
sig. Mamman tillkallar
pappan och säger:
- Nu får du ta hand om det
här, Karl är under sängen.
Pappan kryper in under
sängen. Då säger Karl.
- Är hon efter dig också?
Läraren:
- Nu har vi talat om medeltiden och nu ska vi övergå
till den tid vi själva lever i.
Vad kallas den, Per?
- Grevens tid.
- Vad menar du?
- Jo, min syster gifte sig i
söndags och då sa dom att
det var i grevens tid.
Anton skröt för bonden i
granngården om vilken fin
häst han köpt. Hans hustru
avbröt honom och påpekade:
- Hade inte jag kommit till
gården och medfört pengar
så hade inte hästen kommit
hit.
Anton tillägger försmädligt:
- Och inte du heller.
- Det var en väldigt blanksliten kostym du har.
- Ja, den är från mina glansdagar.

Vaggeryd
Viktoriagatan 5
0393-12 555

Gislaved
Köpmangatan 10
0371-51 19 30

Ljungby
Kungsgatan 4D
0372-62 222

9

Anderssons Mekaniska utsågs till
årets underleverantör på Möbelriksdagen
En rad utnämningar gjordes för framträdande prestationer i
möbelbranschen under 2015, vilka presenterades på Möbelriksdagens
galamiddag som hölls på Linneuniversitet i Växjö den 12 januari. Vi
gratulerar Anderssons Mekaniska, Skillingaryd som utsågs till ”Årets
underleverantör”. På bilden ses Göran Kronholm med diplom och
blommor.
Motivering till priset:
”Att göra under för sina kunder”, så beskrev någon underleverantörens
unika roll i värdekedjan. Företaget som får denna utmärkelse har
förstått sin roll. De arbetar bland många kunder med bibehållen
integritet och har en vilja att utvecklas och tillföra värden på sin unika
plats i värdekedjan.
Möbelriksdagen samlade närmare 300 deltagare från möbelbranschen,
akademin, kommuner och olika intresseorganisationer. Den svenska
möbelbranschen, exklusive IKEA, står sig stark med omsättning på
över 12 miljarder varav närmare 70 % går på export, men också inför
stora utmaningar. Det råder en tuff internationell konkurrenssituation,
pågående generationsskiften och svårigheter i att rekrytera kvaliﬁcerad
yrkeskompetens. Årets möbelriksdag fokuserade på dessa
frågeställningar samtidigt som möbelbranschens styrkor lyftes fram.
Genom att gemensamt anta utmaningarna ﬁnns det en framtid för
svensk möbelindustri.
Programmet innehöll ﬂera intressanta seminarier på temat
rekrytering/arbetskraftsförsörjning och internationalisering. På ett av
seminarierna föreläste Christer Johansson och Daniel Segerfeldt från

Codeq, Vaggeryd om ”Professionellt HR-arbete med fokus på framtida
resultat”.
Arrangör av Möbelriksdagen är Interior Cluster Sweden AB.

Har du en idé? Går du i starta eget-tankar?
Vill du utvecklas och växa?
Vi är övertygade om att du själv kan skapa framgång i ditt företag, men
vi kan coacha dig för minskad risk och högre tempo! Vi ﬁnns här för
blivande entreprenör, men visste du att vi även ﬁnns här för nya idéer i
våra medlemsföretag?! Det kan handla om en engångsinsats eller en
längre relation.
Science Park är ett nätverk av tillväxtarenor i hela Jönköpings län. Hela
nätverket och Science Park i Jönköping är resurser för dig. Du kan söka
till att bli inkubatorsföretag, ta hjälp att skaffa ﬁnansiering eller fyll på
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med kunskap så att du når den framgång du förtjänar.
Vi sitter på Skänkelund i Vaggeryd (Storgatan 47), dörren står öppen
från måndag till fredag -kom gärna förbi eller kontakta vår affärscoach
Kenneth Karlsson.
Ring 070 175 49 27 eller maila
Kenneth.Karlsson@vaggeryd.se

16 17 april 2016 är det dags för Kulturhelgen igen
En helg då alla kreativa människor i vår kommun får
visa sina uttryck för alla som vill komma och uppleva
dem.
Den enda skillnaden i år är att helgen byter tidpunkt
på året, från höst till vår, för att det inte ska krocka
med höstlovet för eleverna och Smålands
kulturfestival som alltid är på hösten.

Funderar du på om du kan vara med, så är vårt
budskap att bara släppa loss. Självklart ska du vara
med. Vi vill inte detaljstyra hur det kommer bli. Vi vill
att det ska vara öppet och fritt för att utveckla så som
olika konstnärer vill, hälsar kommunens Kultur och
Fritid.

KULTURHELGEN 2016
Onsdag 13 april:
Torsdag 14 april:
Fredag 15 april:
Lördag 16 april:
Söndag 17 april:

Kulturting på Fenix
Tema barnkonventionen
på kulturskolan
Filmmaraton på Folkets hus
Upplev och prova på konst, musik och andra kulturformer
på och runt Fenix 2 i Vaggeryd. På kvällen blir det en stor
show med sång och musik i fokus.
Traditionell konstrunda där du kan åka runt och ta del av
konst av konstnärer och kreatörer runt om i kommunen.

Arbetsgrupp: Lena Landin, Lars Ljungqvist, Christer Sandén,
Tommy Wallin och Beata Vilkhed.
Är du intresserad av att vara med? Skicka gärna e-post till
kulturfritid@vaggeryd.se
11

Priserna gäller tom 31 jan- 2016.

Välkomna
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www.handla24.se/vaggeryd

